
 
Name : ___________________________________________________ 

Copyright 2008  Schoolkid.PH Inc.  All Rights Reserved.   For Personal Use Only. 
 

http://www.schoolkid.ph Topic: Filipino  - Mga Pamayanan sa Kasaysayan 
Contributor: RFAquino 
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_____ 1. Ito ang mga pangunahing hanapbuhay ng mga 
unang Pilipino. 

 
  A.  pangingisda at pagsasaka   
  B. pagmimina at pangangaso 
  C. pagsasaka at pagmimina 
 
 
_____ 2.  Sila ang mga guro ng mga bata noong unang 

panahon. 
A. Bathala 
B. magulang 
C. datu 

 
 
 
_____ 3. Ito ang tinututing oinakamakapangyarihang 

diyos noong unang panahon. 
 

A. datu 
B. anito 
C. Bathala 

 
 
_____ 4. Ito ang karaniwang tinitirhan ng mga unang 

Pilipino. 
 

A. barangay 
B. kapatagan 
C. bahay kubo 

 
 
 
_____ 5. Sila ang pinakamayamang uri ng pamayanan 

noong unang panahon. 
   

A. timawa 
B. mandirigma 
C. nagsisilbi 

 
 
 
______ 6. Ang taong ito ang namumuno sa isang 

barangay noong unang panahon. 
 

A. Bathala 
B. mandirigma 
C. datu 
 

 

_____ 7. Ito ay isang estatwa na yari sa kahoy o putik na 
sinasamba ng mga unang Pilipino. 

 
A. mandirigma 
B. datu 
C. anito 

 
 
_____ 8. Sila ang mga naging guro noong panahon ng 

mga Kastila. 
 
 

A. pari 
B. Thomasites 
C. magulang 

 
 
_____ 9. Sila ang mga dayuhang dumating pagkatapos 

ng mga Espanyol 
 

A. Amerikano 
B. Unang Pilipino 
C. Bathala 

 
 
_____ 10. Sila ang mga naging guro noong panahon ng 

mga Amerikano. 
 

A.  pari 
B.  Thomasites 
C.  magulang 

 
 
 
_____ 11. Ito ang relihyon na ipinakilala ng mga 

Amerikano sa mg Pilipino. 
 

A. Protestantisimo 
B. Kristyanismo 
C. Bathala 

 
 
_____ 12.  Ito ang pinakamahalagang pamana ng mga 

Amerikano sa mga Pilipino. 
 

A. Kristiyanismo 
B. Demokrasya 
C. Barangay 
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_____ 1.  Noong unang panahon, ang ama ang nagtatrabaho upang mapakain ang kanyang pamilya. 
 
_____ 2. Ang karaniwang tinitirhan ng mga unang Pilipino ay ang mga bahay-kubo. 
 
_____ 3. Ang mga datu ang mga guro ng mga bata noong unang panahon. 
 
_____ 4. Naniniwala ang mga unang Pilipino na ang mga anito ay ang magtatanggol sa kanila laban sa mga 

masasamang espiritu. 
 
_____ 5. Ang mga dayuhang Espanyol ang nagdala ng Kristiyanismo sa Pilipinas. 
 
_____ 6. Ang Kyosko ng Krus ni Magellan ay itinayo sa panahon ng mga Kastila. 
 
_____ 7. Ang balangai ay ang tawag sa pamahalan noong unang panahon. 
 
_____ 8. Ang tinuturing diyos ng mga unang Pilipino ay ang Bathala. 
 
_____ 9. Ang mga timawa ang itinuturing pinakamayamang uri ng pamayan noong unang panahon. 
 
_____ 10. Sa mga Amerikano tayo napakilala sa mga iba’t ibang uri ng libangan tulad ng pakikinig ng musikang Ingles. 
 
_____ 11. Ang wikang Ingles ay ang naging pangunahing salita sa Pilipinas matapos ito ituro ng mga Amerikano. 
 
_____ 12. Sinasamba rin ng mga unang Pilipino ang kalikasan. 
 
_____ 13. Ang sasakyang-dagat  na ginagamit noong unang panahon ay tinatawag na balangai o balangay. 
 
_____ 14. Pormal ang edukasyon noong unang panahon. 
 
_____ 15. Hindi nakapili ng relihiyon ang mga Pilipino. 
 
_____ 16. Sa panahon ng Kastila nabigyan ng unang pagkakataong mamuno ng pamahalaan ang mga Pilipino. 
 
_____ 17.  Nanatili ang mga barangay sa ating pamayanan ngayon. 
 
_____ 18. Si Emilio Aguinaldo ang unang presidente ng Pilipinas. 
 
_____ 19. Sa baybaying-dagat at ilog karaniwang makikita ang mga bahay-kubo noon unang panahon dahil sa tubig sila 

nakakuha ng pagkain at inumin. 
 
_____ 20. Ang Philippine Normal College ay isang paaralan na itinayo ng mg  Amerikano. 


